



2022/دفعة
شهراتشرين
اول

قيمة القرضاالســــــــمالرتبـــةالرقــــمالتسلسل

نمقدم شهيد154202 30000بالل مشهور احمد الشوفي 

30000بهاء دمحم مصطفن ابو غنمي مقدم شهيد252182

ن عيد الهباهبهمقدم متقاعد337234 30000مىه ياسي 

30000فايز دمحم علي الحميداتمقدم متقاعد440194

30000عصام احمد عبدالغفور جراداتمقدم متقاعد540187

30000دمحم سلطان دمحم جنايدهمقدم متقاعد640198

30000فاطمه عبدالرحمن عبدالوالي ابوصنوبرمقدم متقاعد740200

30000احمد ابراهيم دمحم العمرى رائد  متقاعد840193

30000سامح دمحم حمد الدهونرائد  متقاعد940218

30000صالح دمحم فليح المشاقبهرائد  متقاعد1040219

30000وائل حسن سعيد الغانم رائد  متقاعد1140234

30000محمود كريم سليمان القضاه نقيب متقاعد1240184

30000احمد محمود عل الرفاىع نقيب متقاعد1340190

30000الياس عيد دخالهلل الطوال نقيب متقاعد1440195

30000دمحم محمود احمد بنىعمر نقيب متقاعد1540196

30000اروى يحي  عبدربه الحناقطه نقيب متقاعد1640202

30000اسد دمحم محمود غوانمه نقيب متقاعد1740203

30000ابراهيم بركات مسلم الزواهره نقيب متقاعد1840206

30000احمد عيىس عايد الخوالده نقيب متقاعد1940208

30000عدنان سليمان فليح الرواشده نقيب متقاعد2040211

30000الوهادنه علي دمحم منيرنقيب متقاعد2140222

30000رضوان محمود احمد مريان نقيب متقاعد2240223

30000احمد يوسف دمحم الصبيحاتنقيب متقاعد2340225

 نقيب متقاعد2440226
ن
30000دمحم ذياب حمد المراف

30000عمر صالح احمد القواقنه نقيب متقاعد2540227

ي نقيب متقاعد2640229
ن دمحم الرسخن 30000زياد حسي 

30000مصطفن اسماعيل مصطفن عبدالجواد نقيب متقاعد2740231

30000عبدهللا رجا عقله المعاعيه نقيب متقاعد2840239

30000خالد اسماعيل موىس البدارين مالزم اول متقاعد2940189

بسم ميحرلا نمحرلا هللا
يتعلــق بصنـدوق اسكان ضباط القوات المسلحه االردنيه (566)اعــالن رقــم 

مديرية مؤسسة االسكان واالشغال العسكرية بأن الضباط /الجيش العربي-  تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة االردنية

  المتقاعدين المذكورين تالياً قد استحقوا قرض من صندوق اسكان ضباط القوات المسلحه االردنيه وعليهم المراجعة 

 2022/10/2  خالل ساعات الدوام الرسمي للحصول عل القرض اعتبارا من االحد الموفق
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30000محمود سعيد موىس عالونه مالزم اول متقاعد3040197

30000حسن احمد سالم العنبر مالزم اول متقاعد3140199

ن ابوحردان مالزم اول متقاعد3240207 30000نعمه احمد حسي 

30000عبداللطيف خالد عواد الحاليبه مالزم اول متقاعد3340212

30000احمد دمحم حسن جوارنه مالزم اول متقاعد3440213

30000طلعات عبدالرحيم عايش غانم مالزم اول متقاعد3540224

30000دمحم عبدهللا مصطفن اعيده مالزم اول متقاعد3640228

30000شارل بطرس خلف حجازينمالزم اول متقاعد3740232

مالزم اول متقاعد3840233
ى
30000جمال محمود ايوب الرفات

30000انيس اسماعيل بركات الطويل مالزم اول متقاعد3940235

30000صالح سعود السهو الربيع مالزم اول متقاعد4040238


